KOM JIJ BIJ ONS WONEN?
Ben jij op zoek naar een woonplek voor jezelf met begeleiding en heb je een zorg indicatie vanuit
de WMO? Of ken jij iemand?

Wij krijgen plek vrij!
De Blankehoeve biedt een Begeleid Wonen en Werken Traject voor (jong)volwassenen met een
verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. We bieden 24-uurs begeleiding en
daarbij begeleid werken (dagbesteding) op het terrein. De leeftijd van de bewoners varieert van 18
tot 36 jaar.
Ieder persoon is uniek, gelukkig wel! Iedereen is ergens goed in en voor sommige mensen kosten
bepaalde dingen iets meer moeite en dat is oké! Voor ons liggen daar kansen om talenten en
mogelijkheden te benutten en te helpen ontwikkelen! Ieder heeft daarin zijn eigen tempo en met
de juiste begeleiding kan ieder zo volwaardig deelnemen in de maatschappij. Het ontwikkelen van
eigen kracht nemen we hierbij als uitgangspunt.
Het pand beschikt momenteel over 6 (en in de toekomst 8) kamers voor beschermd wonen. Het
zijn voormalige hotelkamers die verbouwd zijn tot fijne, lichte kamers met zoveel mogelijk eigen
douche en toilet. Iedereen heeft een eigen appartement met woon- en slaapvertrek. Ook is er een
gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Overdag wordt volwaardig meegewerkt op één van
de werkplekken op het terrein.
Deze werkplekken kunnen verschillen want er is genoeg te doen bij De Blankehoeve! Zo kun je
werken in de horeca: in de bediening, in de keuken of facilitair. Maar ook het klusteam kan een
beroep op je doen, onderhoud genoeg! En als je dan tegen de grens van Drenthe zit betekent dit
ook veel groen: de groenvoorziening kan ook altijd handen gebruiken! Kortom: bezig blijven is hier
geen probleem! Uiteraard gaat dit altijd op je eigen tempo en onder de juiste begeleiding.
Begeleiders hebben wij in alle vormen en maten: koks, bedieningsmedewerkers, een klusjesman
én uiteraard woonbegeleiders. Een gezellig team waar je je vast heel snel thuis gaat voelen.
Onze bewoners kopen zorg in met een PGB budget. Als je bij De Blankehoeve wilt komen wonen,
dien je over een geldig indicatiebesluit te beschikken en kom je in aanmerking voor een PGBbudget. Van de PGB-vergoeding wordt begeleiding, zorg en dagbesteding ingekocht. De huur en
levensonderhoud betaalt de bewoner vanuit zijn eigen inkomen of Wajong-uitkering.
Heb je interesse of wil je graag meer informatie (zie ook onze website)? Wij leren je graag kennen!
Mail naar info@blankehoeve-zorg.nl of bel naar 050-4062765

